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CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
Juridisk Publikation grundades med ambitionen att skapa ett forum för såväl
yrkesverksamma jurister som juriststudenter att närma sig juridiska spörsmål
och problem. Numret du håller i handen är resultatet av nuvarande redaktions strävan efter att förvalta och förädla den grundande redaktionens vision.
Genom tidskriften får författare inom alla rättsområden möjlighet att bidra till
rättsvetenskapen och driva den juridiska debatten framåt. Målsättningen är att
publicera varierat och mångfacetterat innehåll som speglar rättsvetenskapens
stora bredd. I detta nummer återfinns straffrättsliga, mäklarrättsliga, konkurrensskaderättsliga och IT-rättsliga bidrag. Vi vill rikta ett stort tack till vårens
författare för era intressanta bidrag!
Numret inleds med en artikel av Dennis Martinsson om gränsdragningen
mellan uppsåtsrelevant villfarelse och straffrättsvillfarelse. Därefter följer Lisa
Slottes artikel som ur ett ändamålsperspektiv belyser den svenska konkurrensskadelagstiftningen, och i synnerhet den nya konkurrensskadelagen. Antonia
Krzymowska skriver i sin artikel om det för studenter välbekanta Motocrossbanefallet ur en mäklarrättslig vinkel. I vårnumrets sista artikel behandlar
Victoria Volny rättsliga aspekter av användandet av personuppgifter som valuta
i den digitala ekonomin.
I en juridisk betraktelse utreder Paulina Rehbinder straffrättsliga aspekter av
tillhandahållandet av så kallade Tor-noder, tekniska hjälpmedel för anonymisering på internet som används för att kringgå repressiva regimers försök att
censurera och övervaka, men även av personer som begår brott på internet
och vill undvika att bli upptäckta. I vårnumrets andra betraktelse undersöker
Boel Hilding Berggren hedersrelaterat våld och förtryck ur ett straffrättsligt
perspektiv, och analyserar såväl gällande reglering som förslag på ny lagstifning.
Detta artonde nummer av Juridisk Publikation avslutas med en rättsfallskommentar av Erik Svensson. Kommentaren analyserar NJA 2016 s. 819 där
HD slog fast att flera personers deltagande i sexualbrott utgör en kvalifikationsgrund för grovt brott.
Den rättsvetenskapliga kvalitén i de artiklar vi publicerar säkerställs
ytterligare genom den engagerade och noggranna granskning som genomförs
av Akademiska rådet. Jag vill tillsammans med redaktionen rikta ett stort tack
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till rådets alla ledamöter samt dess hedersordförande, f.d. ordförande
i Högsta domstolen Johan Munck.
Juridisk Publikation drivs helt och hållet ideellt av juriststudenter vid
universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. Med en
upplaga om ca 5 000 exemplar utgör Juridisk Publikation Nordens största
akademiska juridiska tidskrift. Utgivningen av tidskriften hade inte varit
möjlig utan stort engagemang och generösa bidrag från våra sponsorer. Vi vill
varmt tacka Gernandt & Danielsson, Mannheimer Swartling, Lindahl, Vinge,
Roschier och Wolters Kluwer. Det är tack vare er vi kan fortsätta publicera
material i juridikens framkant.
Med önskan om trevlig och lärorik läsning,

Maja Kjellander, chefredaktör
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